
In liefde en dankbaarheid 
willen wij blijven gedenken 

Maria Wlllemlna Graahof·Vaneker 
weduwe van 

Johannes Antonius Grashof. 

Zij werd geboren op 9 september 1914 te 
Lonneker, zij overleed na een moedig 

gedragen zlek1e, thuis, temidden van haar 
kinderen op 6 mei 1995. Haar gezongen 
Uitvaart was op 11 mei In de Marlakerk, 

waarna we haar lichaam hebben begraven 
bij dat van haar man op de 

Oostert>egraafplaats 
te Enschede. 

Als een kaars, die licht geeft en warmte uitstraalt 
aan haar omgeving en langzaam helemaal op· 
b<'andt, zó Is haar leven en ziekte geweest. 
Zij was in ons midden een opgewekte an gezellige 
vrouw, die blijmoedig in het leven stond. Ze had 
graag mensen om zich heen en was dan het stra· 
land middelpunt. Haar man en kinderen en later ook 
haar vriend, hadden bij haar een goed thuis. ZIJ 
verstond de kunst om te luisteren. Hoewel zij op 
latere leeftijd getrouwd was, was ze voor· Joop en 
Marita een moderne moeder, die met alle vragen 
van hen om kon gaan. Ze had een optimistische kijk 
op het leven en dat droeg ze over op haar klrideren. 
Voor haar drie kleinkinderen was zij behalve oma 
ook een speo!kameraad. Ze had veel aandacht voor 
de dingen waar ze mee bezig waren. 

Omdat ze hield van het leven en de natuur, had ze 
een hekel aan de winter. Ze was graag buiten 
temidden van de dieren en alles wat er groeit en 
bloek. Op zondag wilde zij haar kring wat verruimen 
en even wegwezen. Dat lukte haar ook altijd wel. 
Naast het welk In en om het huls hield zij van hand
werken. Haar nijvere handen stonden nooit stil. 
Een hall jaar geleden werd ze emstig ziek. Ze wist 
dal zij haar leven af moest bouwen. Dat deed ze heet 
bewust. In het bijzijn van allen die haar lief waren 
ontving zij het Sacrament der Zieken. Op haar eigen 
lieve manier bleef zij zich Interesseren voor de men
sen die haar opzochten. 
ZIJ Is deze moeilij(e weg kl#lnen gaan dankzij haar 
grote geloof en haar liefde tot Maria. 
Ooor de voortdurende zorg van Joop an Ria, Marita 
en Gemard, het trouwe bezoek van haar familie, en 
met hulp van deskundige verzorging, kon zij haar 
leven thuis afbouwen. Daar was zij erg dankbaar 
voor. Zij ruilde dit aardse leven In voor het eeuwige, 
temidden van haar kinderen op 8 mei 1995. 
Wij bidden dat God, op wie zij haar leven lang ver· 
trouwd heeft. haar nu op mag nemen in zijn eeuwig 
Licht, bij Vader en allen die haar in de dood zijn voor· 
gegaan. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Henk 
Joop en Ria 
Marita en Gerhard 
en kleinkinderen 




